
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012
z działań Regionalnego Centrum Wolontariatu 

w Katowicach

Wstęp

Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach jest stowarzyszeniem działającym non profit. 

Naszym celem jest rozwój wolontariatu w województwie śląskim. Dążymy do tego, żeby w naszym 

regionie było coraz więcej wolontariuszy, a organizacje i instytucje były jak najlepiej przygotowane 

do zarządzania wolontariatem. Należymy do Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.

Nasze działania można streścić w kilku punktach:

Inspirujemy

Inspirujemy do wolontariatu. Młodzież szkolną, studentów, osoby pracujące, seniorów... Wierzymy, 

że  każdy  może  być  wolontariuszem. Inspirujemy  także  organizacje  pozarządowe  i  instytucje 

publiczne, by otwierały się na współpracę z wolontariuszami.

Pośredniczymy

Osobom  zainteresowanym  podjęciem  wolontariatu  pomagamy  w  znalezieniu  odpowiedniego 

miejsca, a organizacjom i instytucjom – odpowiednich wolontariuszy.



Podnosimy jakość wolontariatu

Prowadzimy szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu. Organizujemy warsztaty w 

szkołach.  

I nie tylko...

Badamy, integrujemy, dziękujemy, a także... dobrze się bawimy ;)

Rok 2012

Jak inspirowaliśmy

- Zorganizowaliśmy 10 prezentacji w szkołach. Na część spotkań zapraszaliśmy w charakterze gości 

aktywnych wolontariuszy.

 

- Rozpoczęliśmy projekt „Wolontariat bez barier” promujący wolontariat wśród osób w wieku 60+. 

W jego ramach zapraszaliśmy seniorów na „kawiarenki  wolontariackie”  -  spotkania przy kawie 

i ciastku,  na  których  pokazywaliśmy  dobre  praktyki.  Gościem  kawiarenek  była  pani  Krystyna 

Kowalska,  która opowiadała o swoich doświadczeniach w wolontariacie.  A było o czym – pani 

Krystyna  była  wolontariuszką  m.in.  w  domu  dziecka,  Tatrzańskim  Parku  Narodowym  oraz 

w zakładzie karnym.

 -  Kontynuowaliśmy  kampanię  „Strefa  Wolontariat”.  Ulotki  z  wizerunkiem  Kamila  Durczoka 

i aktorów Kabaretu Młodych Panów umieściliśmy wewnątrz książek w kilku bibliotekach szkolnych, 

a spot z ich udziałem można było zobaczyć na monitorach w katowickich autobusach.

Podczas prezentacji w Śląskich Technicznych 

Zakładach Naukowych obecna na spotkaniu pani 

wicedyrektor przez całą lekcję przesiedziała z 

założonym czerwonym nosem klauna (nosy noszone 

przez wolontariuszy Fundacji Dr Clown).



- Zachęcaliśmy do działania poprzez Facebooka – nasz fanpage przekroczył w 2012 r. liczbę 1000 

fanów. Dziękujemy!

Jak pośredniczyliśmy

Dzięki stacjonarnemu biuru pośrednictwa wolontariatu 194 osoby zostały wolontariuszami. Wiele 

osób  podjęło  też  wolontariat  dzięki  ogłoszeniom  na  naszej  stronie  internetowej  www.strefa-

wolontariat.pl. Osoby te kierowaliśmy do organizacji i instytucji z naszego województwa.

Jak podnosiliśmy jakość 

Rok 2012 to: 

• 8 szkoleń dla osób rozpoczynających swoją przygodę z wolontariatem, 

• 7 szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych,

• Indywidualne Plany Wolontariackie dla 12 organizacji, 

• 6 warsztatów w szkołach.  

Większość  szkoleń  prowadziliśmy  z  ogólnej  tematyki  podstaw  wolontariatu  oraz  zarządzania 

wolontariuszami. Bardziej zróżnicowane tematy pojawiały się podczas warsztatów w gimnazjach 

i liceach.  Uczniów  szkoliliśmy  m.in.  z  pracy  w  grupie,  pozyskiwania  funduszy  na  działalność 

szkolnych klubów wolontariatu, wykorzystania social media w działalności obywatelskiej. 

Uczniowie,  nauczyciele  i  rodzice  z  Gimnazjum  nr  19  w  Katowicach  

zorganizowali  w  maju  2012  r.  siatkarski  mecz  charytatywny.  Drużynę  

uczennic  przeciwko  nauczycielom  poprowadził  specjalny  gość  -  trener  

reprezentacji Polski - Andrea Anastasi. Podczas spotkania zbierano fundusze  

dla chorego na raka Maćka. Dzięki temu wydarzeniu będzie mógł spełnić  

swoje marzenie i polecieć do Londynu na mecz Arsenalu. Gimnazjum nr 19  

to szkoła, z którą współpracujemy od kilku lat, prowadząc tam prezentacja i  

warsztaty dla uczniów.

W  2012  r.  członkowie  naszego  zespołu  brali  udział  w  spotkaniach  projektowych  VOLMANEL 

http://www.strefa-wolontariat.pl/
http://www.strefa-wolontariat.pl/


w Newcastle  oraz  Rydze,  gdzie  wspólnie  z  partnerami  międzynarodowymi  pracowaliśmy  nad 

stworzeniem szkolenia e-learningowego z zarządzania wolontariatem.

I nie tylko...

Badania

W pierwszej połowie roku odwiedziliśmy cztery szkoły w Katowicach (gimnazja i licea), w których 

prowadziliśmy badania fokusowe. Okazało się, że wolontariat z jednej strony nie jest modny wśród 

uczniów (co też wiąże się z niewiedzą na temat jego różnorodności), z drugiej – z badań wynika 

duży potencjał wolontariatu akcyjnego.

Powinna to być osoba młodsza, która to będzie reklamować, bo  

jak  np.  miałby  to  reklamować  Seweryn  Krajewski,  no  to  

przypuszczam,  że  nikt  by  nie  poszedł  na  ten  wolontariat 

(uczestniczka  badań  fokusowych  na  temat  zaangażowania 

celebrytów w promocję wolontariatu)

Z  kolei  w grudniu na nasze  zlecenie  TNS Polska przeprowadziła  sondaż  na  temat  wolontariatu 

wśród seniorów. Okazało się, że prawie 30% osób w wieku 60+ w województwie śląskim podejmuje 

wolontariat. Jednocześnie w większości jest to pomoc nieformalna – osoby starsze rzadko działają 

w organizacjach pozarządowych i  instytucjach publicznych (tylko 13%).  Najczęściej  wskazują na 

pomoc osobom starszym, np. w zakupach. Pozytywne natomiast jest to, że 1/3 seniorów, którzy w 

ostatnim roku nie byli wolontariuszami, deklaruje gotowość do podjęcia wolontariatu.

Barwy Wolontariatu i Gala w Rialcie

Jak  co  roku  zorganizowaliśmy  regionalną  edycję  konkursów:  na  wolontariusza  roku  „Barwy 

Wolontariatu” oraz na Organizację Przyjazną Wolontariuszom. Rozstrzygnięcie odbyło się podczas 

grudniowej Śląskiej Gali Wolontariatu w kinoteatrze Rialto. 



Happeningi

We wrześniu zastrajkowali superbohaterowie.  Nie ma pomocy bez supermocy! – skandowali na 

Mariackiej, demonstrując swą przewagę nad wolontariuszami. Superbohaterowie na jeden dzień 

przestali  ratować ludzi  i  ostentacyjnie „obijali  się” na ulicach (np. grając w szachy i  rozwiązując  

krzyżówki). Happening zorganizowany wspólnie z wolontariuszami Gimnazjum nr 7 w Chorzowie 

w przekorny sposób zachęcał przechodniów do zainteresowania wolontariatem. 

Dni Organizacji Pozarządowych

We wrześniu koordynowaliśmy wolontariat podczas Katowickich Dni Organizacji  Pozarządowych. 

Impreza, która odbyła się na Dolinie Trzech Stawów, była świetną okazją dla mieszkańców Katowic, 

aby poznać organizacje działające w mieście.

Myślę, że jestem typem wolontariuszki akcyjnej, nie miałam jeszcze  

okazji  współpracować na stałe z jakimś stowarzyszeniem - raczej  

wole włączać się w różne akcje i wydarzenia. Zaczęło się w zasadzie  

od  Wielkiej  Orkiestry,  później  zbierałam  pieniądze  na  rzecz  

hospicjum,  pomagałam  w  różnych  kwestach.  Pracowałam  jako  

wolontariusz  podczas  biegu  Kukuczki.  O  Dniach  Organizacji  

znalazłam informację na Facebooku i od razu stwierdziłam, że chcę  

pomóc  w  organizacji –  Magda,  wolontariuszka  na  Dniach 

Organizacji Pozarządowych.

Mikołajki

W grudniu wspólnie z pracownikami PZU zorganizowaliśmy akcję mikołajkową dla dzieci i młodzieży 

z  Fundacji  Gniazdo.  Pracownicy  przygotowali  prezenty  dla  podopiecznych  fundacji,  a  ponadto 

w programie znalazły się m.in. warsztaty z decoupage i wspólne zabawy. 

Dzieje  się:)  Nawet  kamerzyści  bawią  się  

talerzami  cyrkowymi!  -  sms  uczestniczki  

imprezy do biura Centrum Wolontariatu



Zrealizowane projekty

Powyżej przedstawione działania były prowadzone w ramach następujących projektów:

• Śląskie: pozytywnie w wolontariat! -  projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO FIO

• Dobre praktyki aktywności społecznej - projekt współfinansowany przez Miasto Katowice

• Wolontariat  bez  barier  –  program  pilotażowy  wolontariatu  osób  60+  w  województwie  

śląskim - projekt współfinansowany z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 

ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-

2013

• Katowice – Strefą Wolontariatu - projekt współfinansowany przez Miasto Katowice

• Strefa Wolontariat 2012 - projekt współfinansowany przez Miasto Katowice

• E-learning dla koordynatorów wolontariatu - VOLMANEL - projekt współfinansowany przez 

Unię Europejską w ramach Programu Leonardo Da Vinci, realizowany w latach 2011 - 2013

• Szkolne Inicjatywy Obywatelskie - projekt współfinansowany przez Miasto Katowice


